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Woordvoerder Curatieve Zorg  
Linda Voortman van GroenLinks:

‘D
e inkomens van Nederlandse medisch 
specialisten lopen uit de pas met die van 
hun buitenlandse collega’s. Waarom 

moeten specialisten in Nederland zoveel verdienen? 
We praten over gemeenschapsgeld, geld dat voor 
zorg is bestemd. Laten we daar voorzichtig mee 
omspringen.
Wat ons betreft komen alle medisch specialisten in 
loondienst, en vallen zij onder de Wet Normering 
Topinkomens. Je gaat daarmee de prikkel tot 
overbehandeling tegen, omdat je als arts voor je 
inkomen niet langer afhankelijk bent van het aantal 
verrichtingen dat je hebt gedaan. Daar komt bij dat  
de belangen van ziekenhuizen en medisch 
specialisten meer op één lijn komen als specialisten in 
loondienst werken. Dat bevordert de samenwerking.
Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau 
(CPB), besparen we op termijn een half miljard euro 
per jaar als alle medisch specialisten in loondienst 
komen. Van dat geld kunnen we jonge medisch 
specialisten aan het werk krijgen die geen baan 
vinden. Dat zijn jonge dokters die nu soms uitwijken 
naar het buitenland.  
Met meer dokters aan het werk, kunnen we de zorg 
beter verdelen én overbelasting van dokters 
voorkomen. Ook daarom is het beter als alle medisch 
specialisten in loondienst komen.’

Keuzevrijheid versus verplicht in loondienst, meer 
jonge dokters aan het werk tegenover het belang van 
ondernemerschap. Er zijn talloze voors en tegens aan  
het idee van alle medisch specialisten in loondienst.  
Hoe denkt de politiek erover? 

Woordvoerder Curatieve Zorg  
Arno Rutte van de VVD: 

‘I
n Nederland hebben we zowel medisch 
specialisten in loondienst als medisch 
specialisten die ondernemen. Beide 

modellen zijn wat ons betreft prima. We willen 
vooral dat de medisch specialist die werkwijze kan 
kiezen die het beste bij hem of haar past. 
Sommige medisch specialisten zeggen: ik wil 
graag in loondienst. Ik wil dat ondernemer schap 
niet, ik wil me concentreren op de patiëntenzorg. 
Andere artsen vinden het juist fijn om 
ondernemend te denken. Patiënten profiteren van 
de zorginnovaties die dat kan opleveren.
Deze discussie draagt niet bij aan een betere 
kwaliteit van de gezondheidszorg. Het resultaat 
voor de patiënt, dat is het enige dat telt. En dan 
zien we dat zowel ondernemende artsen als 
artsen in loondienst uitstekende zorg leveren.  
Er is geen enkel bewijs dat vrijgevestigd medisch 
specialisten zouden overbehandelen. Evenzo 
ontbreekt bewijs dat bij artsen in loondienst  
de zorg goedkoper wordt.
De kwaliteit van de Nederlandse gezondheids-
zorg is hoog. Dat komt mede door de manier 
waarop we het hebben georganiseerd. De 
keuzevrijheid van de medisch specialist speelt 
daarbij een belangrijke rol. Laten we dat zo 
houden.’

Alle medisch specialisten  
in loondienst

Naschrift redactie: De geïnterviewden hebben hun uitspraken gedaan nog voor de doorrekening  
van de verkiezingsprogramma’s door het CPB. De actuele CPB-berekeningen vindt u via  
www.demedischspecialist.nl/keuzesinkaart.
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